
 1 

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, 
příspěvková organizace 
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V Opavě 13. 10. 2020   

Předkládá: Ing. Josef Vondál, ředitel  
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PhDr. Jaroslav Burda, předseda  

Podpis předsedy  

Školské rady 
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A.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 
      Název:        Střední škola technická, Opava, 

       Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace 

     

 
      Sídlo školy:                        Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Kateřinky, 747 05 Opava 

 
 

      Adresa pro dálkový  www.sst.opava.cz 

      přístup:   info@sst.opava.cz 
   datová schránka: z9hxq7r 

 
Charakteristika školy: samostatný právní subjekt, příspěvková organizace 

      IČO:   00845299 

      IZO:                                 000845299  
       

 
Zřizovatel školy:  Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava 

  
 

 

Údaje o vedení školy: 
 

ředitel školy:  Ing. Josef Vondál  
bytem Opava, Sladkého 9 

tel.: 555 538 103, 739 498 987 

 
zástupce statutárního Ing. Blanka Burdová    

orgánu: bytem Opava, Pekařská 66           
 tel.: 555 538 127, 731 643 401 

 
zástupce ředitele  

      pro teoretické vyučování: Ing. Blanka Burdová  

 
zástupce ředitele   

      pro odborný výcvik:  Mgr. Bruno Mrkva 
       

      vedoucí učitel odborného  

      výcviku:      Pavel Burda  
      

                       
      vedoucí úseků:            

výchova mimo vyučování    Radoslav Górecki 

ekonomický úsek               Ing. Daniel Tesařík 
provozní úsek                   Bc. Kamil David 

školní jídelna                     Markéta Gargošová   
 

 
Údaje o školské radě:  členové školské rady (zvolené 13. 9. 2020):  

PhDr. Jaroslav Burda 

   Břetislav Tůma 
    Jana Stařinská  

    Pavel Hradil  
    Mgr. Lenka Vojtková 

    Pavel Lukáč 
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Střední škola technická (SŠT) je komplexní škola poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

a střední vzdělání s výučním listem zajištěním teoretického vyučování, odborného výcviku, ubytování 

a stravování žáků. Územně je umístěna v části Opava – Kateřinky. 

 

Škola má k dispozici 17 kmenových učeben, 16 učeben odborných (učebny pro ICT, cizích jazyků, šití 

oděvů, CNC plazmového pálicího stroje, svářečské školy, zkušebna materiálu, laboratoř technických 

měření, laboratoř virtuální reality).  

Pro výuku i zájmovou činnost je využívána čtenářská klubovna, tělocvična (ve školním roce 2019/2020 

z důvodu rekonstrukce a zastavení stavebních prací mimo provoz), posilovna, sauna s bazénkem, 

hřiště na kopanou, lehkoatletická dráha (škvárová), pět kurtů na beachvolejbal s bazénkem a jeden 

antukový kurt. Pro kanoistiku má škola k dispozici vlastní lodě a příhodnou polohu u řeky. 

Odborný výcvik se uskutečňuje ve 14 dílnách, které jsou zaměřeny a vybaveny zařízením dle 

specifikace vyučovaných oborů. 

 

 

 

 

 

Domov mládeže může poskytnout ubytování a péči až 75 žákům středních škol ve 25 pokojích. Pro 

mimoškolní činnost mohou žáci využívat dvě klubovny. Ubytovaní žáci mají k dispozici školní 

bezdrátovou síť pro komunikaci v počítačových sítích. 

 

Vyvařovací kapacita školní jídelny je 400 obědů. Ve školním roce 2019/2020 zajišťovala stravu pro 

přihlášené strávníky s celodenní stravou v počtu 54 a obědy pro ostatní žáky, zaměstnance a cizí 

strávníky v průměrném počtu 380. 
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B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU 

SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU 

 

Škola je zaměřena především na strojírenské obory. Systém vzdělávání je nastaven s ohledem na 

horizontální i vertikální prostupnost, která je využívána ve prospěch žáků. 

Všechny uvedené obory má škola zapsány v rejstříku škol rozhodnutím MŠMT ve věci zápisu změny 

v údajích ze dne 12. 4. 2012 č.j. MSMT-13549/2012 a ze dne 13. 1. 2014 č.j. MSMT-49344/2013. 

 

Stupně středního vzdělání realizované na škole: 
 

 

a) Střední vzdělání s maturitní zkouškou 
 

 

 
 

 

 
 

b) Střední vzdělání s výučním listem 
 

 

 

Uvedené obory vyučovala škola v denní formě studia s výjimkou nástavbového oboru, který je 

vyučován v denní i dálkové formě studia.  

Od letošního roku je obor Mechanik seřizovač rozšířen o obor s novým zaměřením - Mechanik seřizovač 

vstřikovacích lisů.  

Při tvorbě a zpracování ŠVP oborů středního vzdělání s výučním listem byl z důvodů prostupnosti 

a možnosti případného vytváření více oborových tříd sjednocen obsah všeobecných předmětů. 

 
 
 

 

kód oboru název oboru forma a doba studia 

64-41-L/51 Podnikání nástavba denní, 2 roky, ŠVP 
64-41-L/51 Podnikání nástavba dálková, 3 roky, ŠVP 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač denní, 4 roky, ŠVP 

kód oboru název oboru forma a doba studia 

23-51-H/01 Strojní mechanik  denní, 3 roky, ŠVP 

23-52-H/01 Nástrojař denní, 3 roky, ŠVP 

23-56-H/01 Obráběč kovů denní, 3 roky, ŠVP 

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud denní, 3 roky, ŠVP 

23-51-E/01 Strojírenské práce  denní, 3 roky, ŠVP 

31-59-E/01 Šití oděvů denní, 3 roky, ŠVP 

65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby denní, 3 roky, ŠVP 
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C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

  

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY 
 

Vedení školy a kontakty na vedoucí pracovníky: 
 

Funkce Jméno E-mail/pevná linka/mobilní telefon 
   

Ředitel Ing. Josef Vondál vondal@sst.opava.cz 555 538 103 

739 498 987 

Zástupce statutárního orgánu, 
Zástupce ředitele TV1 

Ing. Blanka Burdová burdova@sst.opava.cz 555 538 127 

731 643 401 

Zástupce ředitele OV2 Mgr. Bruno Mrkva mrkva@sst.opava.cz 555 538 134 

   608 977 346 

Vedoucí učitel OV2 Pavel Burda burda@sst.opava.cz 555 538 134 

   737 231 037 

Vedoucí vychovatel3 Radoslav Górecki gorecki@sst.opava.cz  555 538 108 

739 498 985 

Vedoucí ekonomického úseku Ing. Daniel Tesařík tesarik@sst.opava.cz 555 538 139 

739 498 986 

Vedoucí provozního úseku Bc. Kamil David kamil.david@sst.opava.cz 555 538 135 

773 648 530 

Vedoucí školní jídelny Markéta Gargošová gargosova@sst.opava.cz 555 538 154 

733 588 438 

Sekretariát, personalista žáků Martina Kristianová kristianova@sst.opava.cz 555 538 146 

   733 588 085 

 
 

 
 
 
 
1 zástupce ředitele pro teoretické vyučování 
2 úsek odborného výcviku 
3 úsek výchovy mimo vyučování 

 
 

vedoucí školní 

jídelny 

personalista,  

mzdová účetní  

sekretariát, 

person. pro žáky 

speciální 
pedagog 

(neobsazeno) 

zástupce 
ředitele OV 

zástupce ředitele 
TV, zást. statut. 

orgánu 

vedoucí ekon. 

úseku 

vedoucí 
VMV 

vedoucí prov. 

úseku 

 
ŘEDITEL 

(statutární orgán) 

mailto:vondal@sst.opava.cz
mailto:burdova@sst.opava.cz
mailto:gorecki@sst.opava.cz
mailto:tesarik@sst.opava.cz
mailto:david@sst.opava.cz
mailto:gargosova@sst.opava.cz
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Činnost školy zajišťovali: 
 

Pedagogičtí pracovníci a) Nepedagogičtí pracovníci 

 všeobecně vzdělávacích předmětů  THP 

 odborných předmětů  školní jídelny 

 odborného výcviku  provozního úseku (úklid, údržba, vrátnice) 

 domova mládeže  

 
Údaje o pracovnících školy za školní rok 2019/2020 
 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Věkové složení pedagogického sboru 
 

Pedagogičtí pracovníci Muži Ženy Celkem 

do 20 let   0   0    0 

21 – 40 let   6   1    7 

41 – 50 let   3   9  12 

nad 50 let 24  10  34 

celkem 33  20  53 

    

Nepedagogičtí pracovníci Muži Ženy Celkem 

do 20 let   0   0   0 

21 – 40 let   1   0   1 

41 – 50 let   3 10 13 

nad 50 let   5   7 12 

celkem   9 17 26 

 

Změny v pedagogickém sboru: 
 

Nastoupili:  Odešli:  

doba neurčitá         0 na jinou školu        0 

doba určitá             3 mimo školství        0 

absolventi              0 do důchodu            2 

  mateřská dovolená   1 

  ukončení pracovního poměru   0 

 
Složení pedagogického sboru se jeví jako vyvážené, na velmi dobré úrovni. Sbor je schopen plnit svou 

vzdělávací a výchovnou funkci.  
Relativně vysoký počet nepedagogických pracovníků je dán velikostí spravovaného majetku a náročností 

údržby stávajícího strojního parku. Snížení stavu nepedagogických pracovníků je velmi problematické 

a hrozí reálné riziko nedostatečné péče o svěřený majetek, hlavně časové prodlevy při opravách a s tím 
spojené omezení výuky. Dalším rizikem je nezastupitelnost na některých pozicích (ekonomický úsek). 

Pedagogičtí pracovníci přepočtený stav z toho žen bez kvalifikace 

odborných předmětů 14,50 6,70 - 

všeobecně vzdělávacích předmětů 13,00 9,00 - 

odborného výcviku 21,80 2,80 - 

výchovy mimo vyučování   3,00  1,00 - 

celkem 52,30 19,50 0 

    

Nepedagogičtí pracovníci    

THP   6,40   4,00 - 

školní jídelny   5,00   5,00 - 

provozního úseku 13,75   8,00 - 

celkem 25,15 17,00 0 
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D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 

a) Přijímací řízení konané ve školním roce 2019/20 pro školní rok 2020/21 - žáci vycházející ze ZŠ 

 

Přijato v 1. kole 133 

Přijato po odvolání po 1. kole 39 

Přijato ve 2. kole 32 

Přijato na odvolání po 2. kole 0 

Přijato v dalších kolech  6 

Celkem přijato v přijímacím řízení 210 

Skutečně nastoupilo k 1. 9. 2020 134 

 

b) Přijímací řízení konané ve školním roce 2019/20 pro školní rok 2020/21 - nástavbové studium 

 

Přijato v 1. kole 30 

Přijato po odvolání po 1. kole 17 

Celkem přijato v přijímacím řízení 47 

Skutečně nastoupilo k 1. 9. 2020 29 

 
c) Žáci přijati během školního roku 2019/20   

 

Řádné studium 16 

Nástavbové studium 3 

Celkem za školní rok 2019/20 19 

 

 

Na školu bylo podáno k 1. 3. 2020 celkem 258 přihlášek (190 + 68 nástavbové studium), to je 

o 39 přihlášek méně než v loňském roce. Z nárůstu počtu přihlášek do nástavbového studia o 39 vyplývá, 

že počet přihlášek do ostatních oborů je výrazně nižší než v minulém roce, a to o 65 přihlášek do čtyř 

a tříletých oborů. Pokračující úzká spolupráce školy se stabilizovanými firmami opavského regionu, které 

se podílejí na přípravě našich žáků, společenská poptávka po technických řemeslech a v neposlední řadě 

také spolupráce školy se základními školami Opavska pokles zájmu nezastavily.  

Změnou v oblasti prezentace školy oproti roku 2018 bylo zrušení prezentační akce středních škol 

INFORMA, kterou organizovala naše škola a kdy si školu a její vybavení prohlédlo během dvou dnů přes 

tisíc žáků základních škol. Tato přehlídka byla nahrazena Veletrhem povolání 2019 v opavské víceúčelové 

hale sice za přítomnosti a podpory firem, ale kontakt návštěvníků s naší školou byl ve srovnání 

s INFORMOU omezen. V novém období musíme najít nové způsoby, jak oslovit vycházející žáky a jejich 

rodiče. 

Stipendia, jak se ukazuje, již nemají význam náborový, ale stále výrazně pomáhají zvyšovat motivaci 

a zodpovědnost žáků v prvních a vyšších ročnících studia. Motivační a prospěchová stipendia 

Moravskoslezského kraje jsou určena žákům oborů vzdělání Mechanik seřizovač a Nástrojař. Školním 

stipendiem pro žáky oborů Elektrikář-silnoproud, Obráběč kovů a Strojní mechanik a podporou vybraných 

žáků ve vyšších ročnících tzv. podnikovým stipendiem deklarují firmy svůj zájem o absolventy a jejich 

přípravu.  

 

Počet uchazečů o nástavbové studium v denní formě studia je stabilizovaný, ovšem vstupní úroveň 

znalostí a dovedností absolventů tříletých oborů má klesající úroveň. Pro snížený zájem o dálkovou formu 

studia v minulých letech nebylo přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 vyhlášeno. 
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Vývoj učebních a studijních oborů od školního roku 1991/1992 

 

V následné tabulce je zachycen vývoj počtu žáků v oborech vzdělání s maturitní zkouškou a závěrečnou 

zkouškou od školního roku 1991/1992. Počty jsou uvedeny k datu 30. 9. školního roku. 

 

 

Rok čtyřleté tříleté tříleté (spec.) 
nástavba 

denní 
nástavba 
dálková 

CELKEM 

2013/14 103 235 69 44 103 554 

2014/15 104 266 63 47 96 576 

2015/16 116 275 57 51 108 606 

2016/17 114 276 53 47 63 553 

2017/18 124 267 62 39 48 540 

2018/19 124 271 60 48 34 537 

2019/20 120 273 51 46 10 500 

2020/21 111 254 53 53 8 479 

 
 
 

Rok 
tříleté 

strojír. 
tříleté 

TA 

čtyřleté 

strojír. 
SOŠ 2-leté U 

3-leté 

OU 

nást. 

denní 

nást. 

dálková, 
večerní 

CELKEM 

1991/92 364 0 74 0 0 0 0 12 451 

1994/95 247 0 110 34 52 0 83 0 556 

1995/96 200 0 110 123 76 0 113 66 688 

1996/97 144 0 73 116 51 35 92 80 591 

1997/98 114 0 110 176 15 69 51 131 666 

1998/99 112 40 159 151 18 73 18 131 702 

1999/00 149 45 183 120 43 64 0 100 704 

2000/01 167 20 206 177 19 77 0 90 756 

2001/02 157 0 205 187 25 74 30 90 768 

2002/03 190 22 205 175 0 95 23 98 805 

2003/04 205 22 214 168 0 82 31 121 840 

2004/05 238 39 217 170 0 83 48 100 895 

2005/06 232 15 231 156 0 93 53 132 912 

2006/07 268 15 221 142 0 90 60 154 950 

2007/08 312 0 225 135 0 109 60 162 1003 

2008/09 319 0 236 126 0 92 60 173 1006 

2009/2010 276 0 183 95 0 78 60 159 851 

2010/2011 218 0 158 71 0 83 50 170 750 

2011/2012 182 0 121 50 0 99 48 127 627 

2012/2013 198 0 99 21 0 79 34 91 522 
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E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE  
POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ 

ZÁVĚREČNÝCH A MATURITNÍCH ZKOUŠEK 

Přehled výsledků vzdělávání v jednotlivých ročnících a skupinách oborů je uveden 
v následujících tabulkách: 

 
 obory středního vzdělání s maturitní zkouškou:  Mechanik seřizovač 

 

ročník 
počet žáků 

30.9.19/30.6.20 
prospělo 
s vyzn. 

prospělo neprospělo 
z toho 

neklasifik. 
poč. k opr. 

zkoušce 
úspěšní u 

opravné zk. 

1. 28/28 1 27 0 0 0 0 

2. 30/29 1 27 1 0 1 1 

3. 29/29 2 27 0 0 0 0 

4. 33/33 5 28 0 0 0 0 

Celk. 120/119 9 109 1 0 1 1 

 
obory středního vzdělání s maturitní zkouškou: Nástavbové studium Podnikání – denní forma 

studia 

 

ročník 
počet žáků 

30.9.19/30.6.20 

prospělo 

s vyzn. 
prospělo neprospělo 

z toho 

neklasifik. 

poč. k opr. 

zkoušce 

úspěšní u 

opravné zk. 

1. 30/22 0 20 2 2 1 0 

2. 16/15 1 14 0 0 0 0 

Celk. 46/37 1 34 2 2 1 0 

 
obory středního vzdělání s maturitní zkouškou: Nástavbové studium Podnikání – dálková forma 

studia 
 

ročník 
počet žáků 

30.9.19/30.6.20 

prospělo 

s vyzn. 
prospělo neprospělo 

z toho 

neklasifik. 

poč. k opr. 

zkoušce 

úspěšní u 

opravné zk. 

1. 0/0 - - - - - - 

2. 7/7 0 7 0 0 0 0 

3. 3/2 1 1 0 0 0 0 

Celk. 10/9 1 8 0 0 0 0 

 

obory středního vzdělání s výučním listem (kategorie oborů vzdělání H) 
 

ročník 
počet žáků 

30.9.19/30.6.20 

prospělo 

s vyzn. 
prospělo neprospělo 

z toho 

neklasifik. 

poč. k opr. 

zkoušce 

úspěšní u 

opravné zk. 

1. 90/87 5 72 10 4 1 1 

2. 93/91 3 87 1 0 1 1 

3. 90/86 5 81 0 0 0 0 

Celk. 273/264 13 240 11 4 2 2 

 

obory středního vzdělání s výučním listem (kategorie oborů vzdělání E)  

 

ročník 
počet žáků 

30.9.19/30.6.20 

prospělo 

s vyzn. 
prospělo neprospělo 

z toho 

neklasifik. 

poč. k opr. 

zkoušce 

úspěšní u 

opravné zk. 

1. 17/18 3 15 0 0 0 0 

2. 16/15 2 16 0 0 0 0 

3. 18/16 0 13 0 0 0 0 

Celk. 51/49 5 44 0 0 0 0 
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Celkem SŠT (stav června 2020 ponížen o odchody neúspěšných žáků před vykonáním zkoušek) 
 

ročník počet žáků prosp. s vyzn. prospělo neprospělo 
z toho 

neklasifik. 

poč. k opr. 

zkoušce 

úspěšní  

u opravné zk. 

1. 155 9 134 12 6 2 1 

2. 157 8 148 2 0 2 2 

3. 133 7 125 0 0 0 0 

4. 33 5 28 0 0 0 0 

Celk. 478 29 435 14 6 4 3 

 

 

Porovnání výsledků vzdělávání školního roku 2019/2020 s rokem minulým nelze objektivně provést 

vzhledem k mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví v druhém pololetí školního roku vyvolaných 

epidemiologickou situaci v České republice. Výuka probíhala distanční formou. Účast žáků při výuce na 

dálku byla i přes dobrovolnost poměrně vysoká. Pozitivem byly nové zkušenosti a dovednosti jak žáků, 

tak i učitelů. V závěru školního roku byla umožněna příprava žáků k závěrečným a maturitním zkouškám 

a příprava žáků v odborném výcviku, což se projevilo dobrou připraveností žáků ke zkouškám. 

 

 

Výsledky maturitních zkoušek 

 

 Jarní zkušební termín MZ 2020   NOS UTE 

    SŠT ČR SŠT ČR 

USPĚL (podíl v % z počtu přihlášek) 
maturitní zkouška celkem  

  33,3% 41,7% 63,6% 59,1% 

  
ČJL 35,3% 57,2% 69,7% 70,3% 

Čistá míra úspěšnosti, 100%=žáci, 
kteří byli klasifikováni 

CJ 94,1% 71,5% 87,9% 92,4% 

  
M - 42,3% 90,0% 61,9% 

 

 

Z porovnání výsledků školy společné části maturitní zkoušky 2020 (jarní období) s výsledky celostátními 

je patrné, že z pohledu úspěšnosti se škola u oborů nástavbových (NOS) pohybuje pod celostátním 

průměrem, u oboru Mechanik seřizovač bylo dosaženo průměrných až nadprůměrných výsledků. Výsledky 

žáků oboru Mechanik seřizovač v matematice jsou o 28,1% lepší, než celostátní průměr SOU technických. 

Nutno dodat, že obecně jsou výsledky horší než v předcházejícím školním roce z důvodu mimořádných 

opatření ve druhém pololetí. 

 

 

Podrobné výsledky maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek za školní rok 2019/2020 

Příloha č. 1 k výroční zprávě o činnosti školy pro střední školy – přehled výsledků maturitních zkoušek, 
závěrečných zkouše a RP KVALITA (pouze v případě středních škol) 
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F. ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ  

Cíle minimálního preventivního programu (MPP) pro školní rok 2019/2020 splněny nebyly z důvodu 

mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví. Škola podporovala aktivity vedoucí k minimalizaci 

výskytu rizikových projevů chování žáků v souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MŠMT-21149/2016) 

a Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (MŠMT č.j.: 

21291/2010-28). Pedagogičtí pracovníci soustavně připravovali podmínky pro integraci žáků se 

specifickými poruchami chování ve škole a koordinaci poskytování poradenských a preventivních služeb 

těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními. 

Mezi nejčastěji řešené případy projevů rizikového chování žáků školy patřilo ve školním roce 2019/2020 
záškoláctví.  

 

Preventivní aktivity ve školním roce 2019/2020: 

 motivační workshopy pro třídy 1. Č, 1. O, 1. N, 1. Z, 1. E v RS Bílá Holubice – v rámci projektu OKAP, 

 beseda pro vybrané první ročníky na téma „Právní otázky při páchání trestných činů“ – pí Ivana 

Kafková, Dr.h.c, 

 komplexní program všeobecné primární prevence rizikového chování pro SŠ pro 1. ročníky (třídy 1.E, 

1.N, 1.O, 1.Z, 1.ŠZ+1.KP), zajišťění AZ Help, z. s.; 

 

témata: 

o Prevence ostrakizace, šikanování a kyberšikany, podpora vztahů a spolupráce, 

o Prevence zneužívání návykových látek – „CHOVÁME SE ODPOVĚDNĚ“, 

o Netolismus, 

 projekce filmu na téma kyberšikany – Seznam se bezpečně I a II., 

 projekce dalších tematických filmů k prevenci rizikového chování, 

 další aktivity dle MPP platného pro tento školní rok. 

 
Přehled aktivit školního preventivního týmu: 

 
 výchovné komise se žáky a zákonnými zástupci  135 

 metodické pohovory s vyučujícími    140 

 poradenské pohovory      150 

 schůzky s odborníky z PPP a SPC      80 

 individuální pohovory s problémovými žáky     80 
 

 

G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Dalším vzdělávání pedagogických pracovníků se podařilo udržet trend poskytování vzdělávání v oblasti 
vzdělávání učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku i přes poměrně složité období 

vyhlášeného nouzového stavu ČR a mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví. Problémem se jevila 
vytíženost učitelů – časová náročnost při zajištění výuky a zastupování po dobu nepřítomnosti učitelů na 

DVPP. 
 

 

Příloha č. 2 k výroční zprávě o činnosti školy pro střední školy – přehled dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků 
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H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

a) Prezentace 

 účast na Veletrhu povolání 2019 v Opavě s podporou partnerských firem, 

 účast na Veletrhu řemesel a zaměstnanosti ARTIMEX 2019 v Bruntále, prezentace oboru Nástrojař, 

 tradiční dny otevřených dveří v měsíci listopadu 2019, lednu a únoru 2020, 

 individuální informace rodičům vycházejících žáků na třídních schůzkách ZŠ v okrese Opava (ředitel 
a zástupci školy v průběhu říjen – prosinec 2019), 

 organizace „profesních dnů” pro žáky ZŠ Otická, ZŠ Vrchní, ZŠ E. Beneše, 

 Prezentace v tisku, především „Region Opavsko”, „Opavský a Hlučínský deník”, podnikový časopis 

OSTROJák, MF Dnes, Právo, 

 soutěže – organizace Soutěže žáků ZŠ v technických dovednostech – školní kola, 

 organizace přehlídky strojírenských firem žákům SŠT Opava a SŠPU Opava „Strojaři strojařům, 

 úzká spolupráce s podnikatelskými subjekty – praxe ve firmách, spolupráce v náborových aktivitách, 

spolupráce s Okresní hospodářskou komorou v Opavě, spolupráce s VŠB TU Ostrava, Úřadem práce 
ČR, kontaktním pracovištěm v Opavě, Sdružením důlních a strojírenských technologií. 

 
b) Sportovní soutěže a tělovýchovné aktivity 

 

 Memoriál Jana Martínka – volejbalový turnaj, 1. místo, 

 Středoškolský atletický pohár, 2. místo. 

 BMX závod horských kol, jednotlivci 1. místo, štafeta družstev 2. místo, 

 okresní finále v přespolním běhu, 3. místo,  

 okresní finále v basketbale, 4. místo, 

 okresní finále ve stolním tenise, 4. místo,   

 okresní finále ve florbale - Challenge Cup, 1. místo, 

 okresní finále v plavání, 1. místo, 

 okresní finále ve volejbale, 2. místo, 
krajské finále ve florbale - Challenge Cup, 3. místo.  

 

Žáci měli možnost se přihlásit do dvou školou nabízených sportovních kroužků zaměřených na florbal, 
hokejbal, fotbal, košíkovou a badminton. 

 
c) Aktivity domova mládeže  

Ve školním roce 2019/2020 bylo na DM ubytováno celkem 54 žáků z těchto škol: 

32 Střední škola technická, Opava 
17 Střední škola průmyslová a umělecká, Opava 

  2 Slezské gymnázium, Opava 
  1 Soukromá střední škola podnikatelská, Opava 

  1 SPŠ stavební, Opava 
  1  Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava  

 

Pro ubytované žáky byly uspořádány sportovní turnaje, kterých se zúčastnilo 26 žáků: 

 stolní tenis,       

 stolní fotbal, 

 střelba ze vzduchovky, 

 elektronické šipky, 

 kostky.  
 

Ve volném čase žáci v plné míře využívali: 

 4x týdně posilovnu, 

 fotbalové hřiště, 

 stolní fotbal, stolní tenis, 

 elektronické šipky, 

 střelbu ze vzduchovky, 

 každodenně internet. 
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Další aktivity: 

 beseda s žáky 1. ročníků – boj proti šikaně 

 prohlídka historické části města s žáky 1. ročníků 

 sportovní a zájmové akce v rámci týdenního pobytu studentů družební školy ZSM Ratiboř 

 kvíz společenské výchovy – Etiketa I 

 střelecký kroužek  

 
Příloha č. 3 k výroční zprávě o činnosti školy pro střední školy – přehled aktivit školy a žáků v rámci 

a nad rámec výuky. 

I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 

ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

Inspekční činnost na místě Českou školní inspekcí ve školním roce 2019/2020 nebyla provedena. 

J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

Výsledek hospodaření za rok 2019 
 

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti (dále jen „HČ“) skončil mírným ziskem. Výsledek hospodaření 

v doplňkové činnosti (dále jen „DČ“) skončil hrubým ziskem ve výši 157 tis. Kč. 
 

 2017 2018 2019 

Hlavní činnost 3,39 2,34 1,95 

Doplňková činnost 210,23 170,52 156,98 

Výsledek hospodaření 213,62 172,86 158,93 

Tabulka: Vývoj ziskovosti hlavní a doplňkové činnosti, meziroční srovnání 

Výsledek hospodaření je krytý aktivy – finančními prostředky. Podrobnější rozbor je ve „Zprávě o činnosti 
a plnění úkolů příspěvkové organizace“. 

 

Výsledek hospodaření k 30. 6. 2020 

Pololetní výsledek hospodaření v HČ i DČ byl ziskový (3 263 tis. Kč). Výsledek hospodaření zahrnuje 

rovněž kumulativní mzdovou úsporu ve výši 2 020 tis. Kč (s odvody 2 703 tis. Kč). Rezerva vznikla 

omezením provozu školy souvisejícího s přerušením výuky ve škole (Covid-19).  

Nejistota v provozní oblasti je dána také snížením provozního rozpočtu o 10%. 

Jde o průběžný a informativní ukazatel, který nemá odpovídající vypovídací schopnost o hospodaření 

školy. V provozní oblasti jsou zvýšené nákupy hygienického a dezinfekčního materiálu. 

Dosažení vyrovnaného hospodaření v HČ a zisku v DČ je v současné době složitější než v minulosti, ale 

je reálné.  

 
Vývoj v oblasti přímých nákladů  

Přímé náklady byly do 31. 12. 2019 určovány na základě počtu žáků. Vývoj výše prostředků na platy 

v posledních letech byl plně dostatečný k pokrytí všech platových potřeb organizace. Finanční stabilitu by 

měl zaručit nový systém financování škol podle tříd i přes mírné výkyvy v počtech žáků.  

Výše prostředků ONIV je v novém financování škol příznivá, jelikož zaručuje financování všech zákonných 

potřeb zaměstnanců vč. profesního rozvoje. 

Hodnocení je stále předčasné, protože neznáme aktuální dopad do rozpočtu souvisejícího s mírným 

poklesem žáků a jedné třídy. 

K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 

PROGRAMŮ 

Ve školním roce 2019/2020 se škola nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů. 
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L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 

CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

Škola provozuje svou svářečskou školu, ve které absolvují svářečské kurzy naši žáci, žáci SOU 
stavebního Opava, Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Opava. Úřadem práce 

a soukromým sektorem je využívána pro rekvalifikační kurzy. 

 
 Základní kurzy jsou prováděny v metodách: 

 

 ZK 111 1.1 ruční obloukové svařování obalovanou elektrodou, 

 ZK 135 1.1 ruční obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu, 

 ZK 311 1.1 ruční plamenové svařování kyslíko-acetylenovým plamenem, 

 ZP 311 2 1.1 řezání a drážkování kyslíkem, 

 ZK 141 1.1 obloukové svařování netavící se wolframovou elektrodou v inertním plynu (TIG), 

 EN 287 1 úřední zkoušky dle metody svařování a dle svařovaného materiálu. 
 

Kurzy Žáci SŠT      Cizí žáci  Ostatní Celkem kurzů 

základní svářečský kurz 21 38  6 

doškolení a přezkoušení svářečů        36 17 

zaškolení pracovníků (svařování) 17    1 

zaškolení pracovníků (CNC plazma)      

kurz EN9606      

kurzy periodické EN9606     1 1 

 

Škola dále umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž 
by museli zasednout do školních lavic. V rámci Národní soustavy kvalifikací je škola autorizovanou 

osobou pro kvalifikace uvedené v tabulce „Autorizace profesních kvalifikací”. 

 

Autorizace profesních kvalifikací 

Kód Název 

23-006-E Kontrolor strojírenských výrobků 

23-007-E Dělník ve strojírenské výrobě 

26-008-E Elektrické instalace 

23-003-H Zámečník 

23-014-H Nástrojař pro řezné nástroje 

23-015-H Nástrojař pro přípravky a měřidla 

23-022-H Soustružení kovových materiálů 

23-023-H Frézování kovových materiálů 

23-024-H Broušení kovových materiálů 

23-025-H Vrtání kovových materiálů 

23-026-H Obsluha CNC obráběcích strojů 

23-068-M Technik kontrolor jakosti ve strojírenství 

31-034-E Šička oděvních výrobků 

 
 

MŠMT akreditované vzdělávací programy: 

 

 Metrologie ve strojírenství, 

 Metrologie, 

 Využití CAD technologií při tvorbě výukových objektů, 

 Tvorba e-learningového kurzu v prostředí LMS MOODLE, 

 Zpracování grafických výukových objektů pro tvorbu multimediálních prezentací, 

 Průmyslový design, 3D skenování ve strojírenské praxi. 
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M. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 

PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ  

Více viz: Příloha č. 4 k výroční zprávě o činnosti školy – tabulka projekty. 

N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S  ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 
ORGANIZACEMI ZAMĚSTNANCŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI 

PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁNÍ 

Na škole působí dvě odborové organizace ZO ČMOS ve školství (sdružuje učitele teoretického vyučování) 

a ZO OS PHGN (sdružuje učitele odborného výcviku a nepedagogické pracovníky). Spolupráce s odborovými 

organizacemi je na velmi dobré úrovni – partnerský postoj. 

Škola má dlouhodobě se zaměstnavateli a firmami velice úzké kontakty. Ve školním roce 2019/2020 

spolupracovala s 42 právními subjekty při zajištění odborného výcviku pro 121 žáka. Pozitivem úzkého sepjetí 

je informovanost o potřebách pracovního trhu, spolupráce při úpravách a doplnění školních vzdělávacích 

programů, materiální a odborná výpomoc. Odborníci z praxe jsou zapojeni i do výuky a přípravy učebních 

materiálů.  

Spolupráce má i podpůrný charakter – spoluúčast při akcích na zvýšení zájmu o technické vzdělávání, 

zejména partnerstvím a financováním soutěží pro žáky ZŠ i žáky SŠ. Na těchto aktivitách se nejvíce podílejí 

firmy FERRAM a.s., OSTROJ, a.s., STROJÍRNA Vehovský s.r.o., Prestar, s.r.o., KSR Industrial, s.r.o. 

a Sdružení důlních a strojírenských technologií. 

Škola je členem Okresní hospodářské komory v Opavě. Díky členství v Cechu KOVO ČR, jehož jsme 

spoluzakladatelem, je navázán kontakt se školami s podobným zaměřením v ČR a škola má možnost 

organizování a účasti na soutěžích zručnosti oborů Nástrojař, Obráběč kovů, Zámečník, Mechanik seřizovač. 

Dlouholeté členství v Asociaci učňovských zařízení, která je kolektivním členem Svazu učňovských zařízení, 

je přínosem pro spolupráci mezi školami podobného typu v Moravskoslezském kraji a také s KÚ MSK. 

 
Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání  

 
Více viz: Příloha č. 5 k výroční zprávě o činnosti školy pro střední školy - spolupracující organizace 

a poskytovaná stipendia (pouze v případě středních škol). 
 

Seznam příloh: 

 
Příloha č. 1 – přehled výsledků maturitních zkoušek, závěrečných zkouše a RP KVALITA  

Příloha č. 2 – přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
Příloha č. 3 – přehled aktivit školy a žáků v rámci a nad rámec výuky 

Příloha č. 4 – tabulka projekty 

Příloha č. 5 – spolupracující organizace a poskytovaná stipendia  
 

Tabulky do Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019/2020 byly zpracovány v rámci projektu Krajský 
akční plán rozvoje vzdělávání v Moravskoslezském kraji. V tomto projektu je řešeno celkem 10 strategických 

témat týkajících se zvyšování kvality vzdělávání. Jedním z nich je rovněž téma Podpora vytváření komplexního 
systému hodnocení škol na úrovni kraje. Součástí realizace aktivit v rámci uvedeného tématu bylo vytvoření 

těchto tabulek zaměřených na jednotlivé oblasti činnosti školy, jež umožní získávat informace ze škol 

jednotným způsobem a současně bude moci v mnoha případech nahradit stávající způsob uvádění informací 
do výroční zprávy o činnosti školy.  


